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اجتماعي

وطن امروز شماره 2516

نبضجامعه
با تصمیم هیأت امنا

فرهاد رهبر از دانشگاه آزاد رفت

ب��ا تصمی��م هی��ات امنای
دانش��گاه آزاد اسالمی فرهاد
رهبر از ریاست دانشگاه عزل
و طهرانچی ،رئیس دانشگاه
آزاد اس��تان تهران به عنوان
سرپرست معرفی ش��د .به گزارش مهر ،صبح
دیروز هیاتامنای دانش��گاه آزاد اس�لامی با
حضور علیاکبر والیتی جلسه فوری تشکیل
داد .در این جلس��ه ،عزل رئیس دانشگاه آزاد
اس�لامی بررس��ی و با تصمیم اعض��ا ،فرهاد
رهبر از ریاس��ت دانش��گاه آزاد اسالمی عزل
شد .محمدمهدی طهرانچی با تصمیم هیأت
امنای دانشگاه به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد
اس�لامی معرفی شد .وی پیش از این رئیس
دانشگاه آزاد اس��تان تهران بوده و از سال ۹۱
تا ۹۵ریاست دانشگاه شهید بهشتی را بر عهده
داشته اس��ت .دانش��گاه آزاد نیز با تأیید این
خبر اعالم کرد :جلسه فوقالعاده هیات امنای
دانشگاه آزاد اس�لامی با حضور اکثریت اعضا
تش��کیل شد و پس از بحث و بررسی موضوع
مدیریتی دانشگاه ،از زحمات فرهاد رهبر تقدیر
و تشکر به عمل آمد و محمدمهدی طهرانچی
به اتفاق آرا به عنوان سرپرس��ت دانشگاه آزاد
اسالمی انتخاب شد.

آمادگی کمیته امداد
برای دریافت نذورات

مدیرکل امور اجرایی مشارکتهای مردمی
کمیته ام��داد برنام��ه این نهاد به مناس��بت
عید س��عید قربان را تش��ریح کرد .به گزارش
«وطن امروز» ،ابوالقاسم رستگار ،مدیرکل امور
اجرایی مش��ارکتهای مردمی کمیته امداد با
اعالم اینکه عالوه بر مساجد ،مراکز نیکوکاری،
دامپزشکیها و شهرداریها ،دفاتر کمیته امداد
در سراس��ر کش��ور نیز آماده دریافت و توزیع
ن��ذورات قربانی میان نیازمندان اس��ت ،گفت:
کمیته امداد آمادگی دارد نذورات نقدی مردم را
دریافت و نسبت به خرید و ذبح و توزیع قربانی
ی در
اق��دام کند .وی با بیان اینکه نذورات قربان 
بستههای  2یا  3کیلویی بین نیازمندان توزیع
خواهد ش��د ،اظهارداش��ت :س��المندان ،زنان
سرپرست خانوار ،ایتام ،کودکان بدسرپرست و
خانوارهای دارای بیمار صعبالعالج در اولویت
دریافت هستند .رستگارگفت :با توجه به نبود
تجهیزات نگهداشت گوش��ت ،نذورات مردمی
در هم��ان روز عید قربان بس��تهبندی و طبق
نیازسنجی انجامش��ده میان نیازمندان توزیع
میش��ود .مدیرکل امور اجرایی مشارکتهای
مردمی کمیته امداد ن��ذورات قربانی مردم به
کمیته امداد در س��ال گذش��ته را  50میلیارد
توم��ان اعالم ک��رد و اف��زود50 :درصد قربانی
جمعآوریشده در سال  96مربوط به  5استان
فارس ،گلستان ،کردستان ،آذربایجان غربی و
سیستانوبلوچستان بوده است .رستگار با اشاره
به اینکه خیری دامغانی در  5س��ال گذشته 2
ه��زار و  350رأس قربان��ی را با کمک کمیته
امداد بین نیازمندان توزیع کرده اس��ت ،گفت:
این نیکوکار هر ساله معادل دامهای قربانی شده
خیران سمنانی ،گوسفند قربانی میکند .بر این
اساس ،امس��ال در سراسر کشور قربانگاههایی
با نام این خیر (امیرآبادی) ایجاد ش��ده اس��ت.
گفتنی است ،مردم سراسر کشور میتوانند مبلغ
نقدی نذر قربانی خود را از طریق شمارهگیری
ک��د  ،*8877*1#واری��ز به شمارهحس��اب
 3333نزد بانک ملی ،تماس با تلفن نیکوکاری
 ،0968877از طریق نصب اپلیکیشن سنا یا
مراجعه به سایت  emdad.irپرداخت کنند.
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد

اجرای قانون جریمه مشموالن غایب
تا پایان امسال

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:
قانون جریمه مش��موالن غایب فقط تا پایان
امس��ال اجرا میشود ،لذا مشموالنی که بیش
از  ۸سال غیبت دارند ،فرصت محدودی برای
تعیین تکلیف وضعیت خدمت��ی خود دارند.
به گزارش میزان ،س��ردار بهرام نوروزی اظهار
داش��ت :قانون جریمه مشموالن غایب تنها تا
پایان امسال اجرا خواهد شد ،لذا مشموالنی که
بیش از  ۸سال غیبت دارند ،فرصت محدودی
برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود دارند.
وی با بیان اینکه در سال جاری حدود  ۲۰هزار
نفر از واجدان شرایط درخواست خود را ثبت
کردهاند ،افزود :مشموالنی که تا پایان سال ۹۷
بیش از  ۸سال غیبت دارند ،میتوانند از طریق
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس)۱۰+
برای بهرهمندی از این امتیاز اقدام کنند .رئیس
سازمان وظیفه عمومی ناجا خاطرنشان کرد:
متقاضیان در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر
میتوانند از طریق پایگاه اطالعرسانی سازمان
به نشانی  www.vazifeh.police.irسامانه
تلفن گویا ب��ه ش��ماره  ۰۹۶۴۸۰یا تماس با
شماره  ۱۱۰۲۰۶۰۱۰از آخرین اخبار مربوط
به قانون جریمه مشموالن غایب مطلع شوند.

دوشنبه  29مرداد 1397

اعضای شورای شهر تهران گالیه کردند

جای خالی کمک «دولت» به «شهرداری»

آوای شهر
عضوکمیسیوناجتماعیمجلس:

قانونبازنشستگی
شامل حال افشانی میشود

تذکر به شهردار پایتخت برای توقف 50درصد اتوبوسهای سامانه  5تندرو

گروه اجتماعی :اعضای شورای شهر تهران در جلسه
روز گذشته شورای شهر بار دیگر بر وضعیت بحرانی
مجموعه ش��هرداری تهران تأکید کرده و خواستار
عنایت دولت به مجموعه ش��هرداری تهران شدند.
محمد ساالری در جریان هشتادمین جلسه شورای
ش��هر تهران در واکنش به گزارش خزانهدار شورای
ش��هر تهران اظهار کرد :این گزارش نشان میدهد
در بهترین ماههای س��ال که بای��د اوج درآمدزایی
باش��د  52درصد کاهش درآمد و به تبع آن کاهش
در هزینه داش��تهایم .از آنجایی که بودجه سال 97
بودجه استراتژیکی نیست باید یک جلسه اضطراری
با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر
تهران تشکیل و در بودجه  97اصالحاتی انجام شود.
■■بحران وضعیت مالی شهرداری

مجید فراهانی ،دیگر عضو ش��ورای شهر تهران
نیز پس از اس��تماع گزارش خزانهدار شورای شهر
تهران به وضعیت مالی شهرداری تهران اشاره کرد
و گفت :وضعیت مالی ش��هرداری ته��ران بحرانی
اس��ت بهگونهای که تنها نیمی از بودجه شهرداری
محقق ش��ده و ما اگر بر این اس��اس جلو برویم از
بودجه  17ه��زار و  500میلی��ارد تومانی حداکثر
ح��دود  9هزار میلیارد تومان محقق خواهد ش��د.
فراهانی افزود :این بدین معناست که تنها میتوان
هزینههای نگهداشت شهر را تأمین کرد و ما شاهد
تعطیلی پروژههای ش��هری هستیم .طبیعی است
که معاونت برنامهریزی باید در اس��رع وقت گزارش
تحققپذیری بودجه را بدهد تا بر اساس آن اصالحیه
بودج��ه را ارائه دهیم .ب��رای عبور از این وضعیت 2
روش داری��م؛ اول کاه��ش هزینهها در ش��هرداری
ته��ران که با جدیت معتقدم  30درصد هزینهها را
میتوان کاهش داد و دوم فراخوان جذب سرمایهها
در شهرداری تهران که متأسفانه در گذشته شاهد
جذب هیچ سرمایه بزرگی در شهر تهران نبودهایم.
وی با تأکید بر وضعیت مالی شهرداری تهران گفت:
نیاز اس��ت این موضوع را جدی بگیریم و متأسفانه
عزم الزم در دولت نیست ،زیرا با پیشنهاد تعطیلی
اخ��ذ ارزش اف��زوده توس��ط وزارت صنعت مواجه
هستیم که حدود  1500میلیارد تومان هزینهها در
 6م��اه دوم کاه��ش پیدا خواهد کرد ،از س��ویی با
پیشبینی متخصصان در بحث مسکن رکود داریم
که این مسأله بیش از  6هزار میلیارد از درآمد شهری
را هدف قرار داده است .وضعیت واقعا بحرانی است
و پیشبینی میکنم در جلس��ه فوقالعاده وضعیت

مالی شهرداری را بررسی کنیم،
در تامین منابع مواجهه بوده و
چرا که شاهد چشمانداز خوبی فراهانی ب�ا تأکید ب�ر وضعیت مالی ثبت میزان  11درصد مصارف
نیستی .م
شهرداری تهران گفت :نیاز است این بیانگر فاصله زمان��ی در نحوه
■■کس�ری  52درص�دی در موضوع را جدی بگیریم و متأسفانه ثبت رویدادهای مالی شهرداری
عزم الزم در دولت نیس�ت ،از سویی است .خزانهدار ش��ورای شهر
تأمینمنابع
همچنی��ن سیدحس��ن با پیشبین�ی متخصص�ان در بحث درباره عملکرد درآمد نیز اظهار
رس��ولی در ارائ��ه گ��زارش مس�کن رکود داریم که این مس�أله داشت :در این بخش شهرداری
حس��ابهای درآم��د و هزینه بی�ش از  6ه�زار میلی�ارد از درآمد تهران در این  2ماه با کس��ری
عملکرد14میلیارد ریال نسبت
اردیبهش��ت و خ��رداد م��اه شهری را هدف قرار داده است
به بودج��ه مصوب مواجه بوده
امسال ،در ارزیابی کلی گفت:
ش��هرداری تهران بر اس��اس بودجه مصوب ش��ورا که عمده این کس��ری عملکرد مرب��وط به بخش
موظف بوده است در برش عملکردی  2ماهه خود واگذاری داراییهای س��رمایهای است ،در حالی که
نسبت به تامین منابع در سقف 29هزار و  49میلیارد ش��هرداری مکلف به تامین  43درصد منابع از این
ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم محل بوده اما شاهدیم تنها توانسته مبلغ  5هزار و
و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند اما در  138 2میلی��ارد ریال از منابع خود را در این  2ماه از
ماه اردیبهشت و خردادماه  1397شهرداری تهران این محل تامین کند.
توانس��ت با تحقق  48درصد منابع ،مبلغ 13هزار و ■■توقف  ۵۰درصد اتوبوسهای سامانه ۵
 999میلی��ارد ری��ال را تحصیل کند و با ثبت تنها
در ادامه جلس��ه روز گذش��ته ش��ورا ،افش��ین
 11درصد مصارف خود ،مبلغ 3هزار و  300میلیارد حبی��بزاده در تذکری به ش��هردار ته��ران گفت:
ریال هزینه ثبت ش��ده در دفاتر حس��ابداری را به حملونقل عمومی یک��ی از مهمترین دغدغههای
عنوان گزارش هزینه  2ماه اردیبهشت و خرداد ارائه مدیریت شهری است و برنامهریزی استفاده بهینه
کند .وی گفت :تحقق  48درصد دریافتها ،بیانگر از امکانات موجود نیز از وظایف اصلی شورای شهر
آن است که شهرداری با  52درصد کسری عملکرد و ش��هرداری اس��ت .رئیس کمیته نظارت شورای

وزیر آموزشوپرورش:

نیازی به استفاده از سند  ۲۰۳۰نداریم
شو
چهره روز گ�روه اجتماعی :وزی��ر آموز 
پرورش گفت :در آموزشوپرورش
و نظام آموزش��ی کشور اس��ناد بسیار پیشرفته و
نوینی نسبت به سند  ۲۰۳۰داریم که گفتههای
بس��یاری در این اس��ناد وج��ود دارد و نیازی به
اس��تفاده از س��ند ۲۰۳۰
نداشته و نداریم .سیدمحمد
بطحای��ی در گفتوگ��و ب��ا
ف��ارس ،درب��اره نگرانیه��ا
نس��بت ب��ه اج��رای س��ند
 ۲۰۳۰در برخی بخشهای
آموزشوپ��رورش اظهار ک��رد :باره��ا و در تمام
جلس��ات مدی��رانکل آموزشوپ��رورش به این
موضوع اش��اره کردهام و رس��ما نیز ابالغ شد که
س��ند  ۲۰۳۰از نظام آموزش��ی کشور کام ً
ال کنار
گذاش��ته شده اس��ت .وی با تأکید بر اینکه هیچ
جلس��ه کارشناس��ی و کارگروهی برای عملیاتی
کردن سند  ۲۰۳۰نباید تشکیل شود ،افزود :این
نبایدها فقط به دلیل تأکید رهبر انقالب روی این
موضوع نیست ،بلکه خود ما در آموزشوپرورش و

نظام آموزشی کشور اسناد بسیار پیشرفته و نوینی
نسبت به سند  ۲۰۳۰داریم که گفتههای بسیاری
در این اسناد وجود دارد و اصال نیازی به استفاده از
سند  ۲۰۳۰نداشته و نداریم .وزیر آموزشوپرورش
تصریح کرد :این نکته را اش��اره کنم؛ اتفاقاتی که
در بعضی از کالسها ممکن
است بیفتد ،ظاهرش ارتباطی
با س��ند  ۲۰۳۰ندارد ،یعنی
مفاد س��ند  ۲۰۳۰نیست اما
رویکردها و جهتگیریهای
سند  ۲۰۳۰را دنبال میکند
که بنده از آغازین روزهایی که در آموزشوپرورش
به عنوان وزیر حضور داشتم ،کارگروهی را شخصاً
برای این موض��وع به صورت متمرکز پیشبینی
کردم .وی افزود :از مردم خوب کشورم که دلشان
برای فرزندانشان شور میزند درخواست میکنم
اگر مواردی را مشاهده کردند که به نوعی مرتبط
با س��ند  ۲۰۳۰اس��ت ،بالفاصله گزارش کنند و
مطمئن باشند بنده پیگیری کرده و به آنها نتیجه
را هم اطالع میدهم.

رئیس ستاد بازسازی عتبات خبر داد

افتتاح صحن حضرت زهرا(س) تا پایان مهر
گروه اجتماعی :رئیس س��تاد
زیارت
بازس��ازی عتب��ات از افتت��اح
صح��ن حضرت زه��را(س) در نجف ت��ا پایان
مهرم��اه خب��رداد و گفت :امس��ال این صحن
ظرفیت اس��کان  ۲۰۰هزار زائر اربعین را دارد.
حس��ن پالرک در بازدید از
صحن حضرت زهرا(س) و
انجام مراحل کنترل پروژه
با حضور هم��ه پیمانکاران
پروژه با اعالم این خبر افزود:
پیشرفت پروژه طبق برنامه
در حال انجام است ،اگرچه نقاط ضعفی وجود
دارد که به دلیل مش��کالت ویزا ،مسائل مرزی
و ورود کاال قاب��ل اغماض اس��ت .وی ادامه داد:
اص��رار ما بر این بود که تا پایان ش��هریور پروژه
صحن حضرت زهرا(س) به اتمام برسد اما بهرغم
همه تالشی که به طور فش��رده در حال انجام

اس��ت ،این مساله شدنی نیست و فکر میکنم
یک ماه فرصت بیش��تر الزم است .رئیس ستاد
بازسازی عتبات تاکید کرد :شاید بتوانیم بخش
زیارتی را در عید غدیر به اتمام برسانیم اما از آنجا
که بخش شبستانهای زیارتی را یکبار افتتاح
ک��رده بودیم ،قرار نیس��ت
دوباره بخ��ش زیارتی را در
مراسم خاصی افتتاح کنیم.
به دنبال این هس��تیم کل
پروژه را به طور کامل افتتاح
کنی��م و امیدواریم پروژه تا
پایان مهرماه به اتمام برسد .وی خاطرنشان کرد:
ظرفیت استقرار جمعیتی ما در صحن حضرت
زهرا امسال حداقل  ۲برابر خواهد شد و بیش از
 ۲۰۰هزار زائر را اسکان خواهیم داد .همچنین
ساختمانهای اداری را مفروش خواهیم کرد و
زائران را اسکان خواهیم داد.

اسالمی ش��هر تهران به بازدید اخیر خود از سامانه
 ۵اتوبوسرانی تهران اشاره کرد و گفت ۲۳ :مردادماه
که از س��امانه  ۵ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران
بازدیدی داش��تم ،مشاهده کردم با توجه به کمبود
وس��ایط حملونقل عمومی و فرسوده بودن ناوگان
اتوبوس��رانی ش��هر تهران ،از  122دستگاه اتوبوس
این س��امانه بیش از  50درصد اتوبوسها به دالیل
گوناگون در توقفگاه این سامانه متوقف هستند.
نایبرئیسکمیسیونعمران،حملونقلوترافیک
شورایشهرگفت:براینمونهطبقمشاهدهمنتعداد
 20دستگاه اتوبوس بیآرتی به گفته عوامل سامانه
ب��ه دلیل وضعیت خاص جغرافیای��ی و توپوگرافی
منطقه  5و فرس��ودگی قابلیت اس��تفاده ندارند و
به مدت  2س��ال در زیر آفتاب و ب��رف و باران قرار
دارند ،در حالی که کمبود اتوبوس در تمام خطوط
اتوبوسرانی ش��هر تهران مشهود است .همچنین با
توجه به مشاهدات عینی ،تعداد  29دستگاه اتوبوس
این سامانه به جهت نقص فنی در توقفگاه این سامانه
متوقف بودند ،عالوه بر اینها تعداد  16دستگاه نیز در
قسمت تعمیرگاه این مرکز موجود بودند .بنابراین با
یک حساب سرانگشتی میتوان به این موضوع پی
برد که  50درصد اتوبوسه��ای این مرکز در حال
حاضر غیرفعال هستند.

رئیس سازمان نظام پزشکی:

پزشکان از کارتخوان در مطب استفاده کنند
گروهاجتماعی:رئیسکل سازمان
درمان
نظام پزش��کی با تاکید بر اینکه
وجود کارتخوان در مطبها نقش��ی در محاس��به
مالیاتی پزش��کان ندارد ،در عین حال گفت :اما ما
جهت سهولت مراجعان و بیماران به همکارانمان
توصیه میکنیم از دس��تگاه
کارتخ��وان در مطبه��ای
خ��ود اس��تفاده کنن��د .ب��ه
گزارش ایس��نا ،ای��رج فاضل
در آستانه روز پزشک با بیان
اینک��ه روزهای حساس��ی را
میگذرانیم و موضوعات گوناگون در مملکت مطرح
است که یکی از آنها مشکالت پزشکی است ،گفت:
در آس��تانه روز پزشک هس��تیم و اول شهریورماه
هر س��ال به عنوان روز پزشک نامیده میشود اما
ب��ه عقیده من کاش این روز ،روز اخالق پزش��کی
نامیده میشد ،چرا که در موضوع پزشکی باید به
اصول اخالقی پزشکی توجه کنیم .فاضل در ادامه
در پاسخ به پرسش��ی درباره مباحث مطرح شده
ن در مطب پزشکان ،گفت:
مبنی بر وجود کارتخوا 

گاهی اخبار بیاهمیت در صدر اخبار قرار میگیرد
تا کس��ی به اخبار مهم توجه نکند؛ در واقع مساله
کارتخ��وان در حال حاضر مس��اله چندان مهمی
نیست که این طور به آن پرداخته شد اما ما جهت
سهولت مراجعان و بیماران به همکارانمان توصیه
میکنیم از دستگاه کارتخوان
در مطبهای خود اس��تفاده
کنن��د و ح��دود  ۸۰درصد
پزش��کان ای��ن کار را انج��ام
میدهن��د ،البت��ه قانونی در
زمینه وجود این دستگاهها در
ب پزشکان وجود ندارد و اگر کسی این دستگاه
مط 
را نگذاشت ،قانونش��کنی نکرده است .رئیسکل
سازمان نظام پزش��کی با بیان اینکه کارتخوانها
نقشی در محاسبه پرداخت مالیاتی پزشکان ندارند،
در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مدیران سازمان
مالیاتی مبنی بر اینکه «نیمی از پزشکان پایتخت
مالیات نمیپردازند» ،گفت :اظهار غیرمس��ؤوالنه
یکی از مدیران درباره اینکه نیمی از پزشکان تهرانی
مالیات پرداخت نمیکنند ،یک اظهار بیپایه بود.

رئیس فراهمآوری اعضای پیوندی بیمارستان مسیح دانشوری اعالم کرد

 30هزار بیمار در لیست انتظار پیوند عضو

سالمت گروه اجتماعی :رئیس فراهمآوری
اعض��ای پیون��دی بیمارس��تان
مس��یح دانشوری گفت :در حال حاضر در کشور
ما  30هزار بیمار در لیس��ت انتظ��ار پیوند قرار
دارند که روزانه  10نفر از آنها به دلیل نرس��یدن
عض��و پیوندی ج��ان خود
را از دس��ت میدهن��د.
فرحن��از صادقبیگی ،رئیس
فراهمآوری اعضای پیوندی
بیمارستان مسیح دانشوری
به فارس اظهار داشت :ساالنه
ح��دود  4هزار نفر مرگ مغزی در کش��ور ما رخ
میدهد که بس��یاری از آنها قابلیت اهدای عضو
دارند اما در حال حاضر فقط یک چهارم این تعداد
به اهدای عضو میرس��ند که یکی از دالیل این
موضوع عدم رضایت خانوادههای مرگ مغزی به
اهدای عضو است .وی در ادامه توضیح داد :مردم

از طریق آموزشها متوجه میشوند مرگ مغزی
با کمای عمیق متفاوت اس��ت و فردی که مرگ
مغزی ش��ده به طور قطعی جان خود را از دست
داده و امکان ندارد به زندگی بازگردد .صادقبیگی
تصریح کرد :تا به حال یک مورد مرگ مغزی هم
در دنیا گزارش نش��ده است
که ف��رد دوباره ب��ه زندگی
بازگشته باش��د اما بسیاری
از خانوادهه��ا فکر میکنند
فردی که دچار مرگ مغزی
ش��ده در کمای عمیق قرار
گرفته ،در صورتی که تفاوت کمای عمیق و مرگ
مغزی با معاینات تش��خیصی انجام میشود .وی
ادامه داد :فردی که با مرگ مغزی روبهرو میشود
این شانس را دارد که جان یک تا  8نفر را از مرگ
نجات دهد لذا فرهنگس��ازی در این زمینه باید
بخوبی انجام شود.

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس معتقد
اس��ت قانون من��ع بهکارگیری بازنشس��تگان
ش��هردار ته��ران را در ب��ر میگی��رد ،چرا که
شهردار تهران در اصالحیه جدید قانون خدمات
کشوری همتراز وزرا نیست .علی رستمیان به
خانه ملت ،اظهار داشت :شورای نگهبان ظاهرا
کلی��ت قانون را تایید کرده و در یکی ،دو مورد
ایراداتی گرفته که در جلسه آتی مجلس به آن
ایرادات رس��یدگی میشود .وی در این باره که
آیا در قانون خدمات کشوری شهرداری تهران
در رده وزیران و معاونان رئیسجمهور اس��ت،
گفت :ش��هردار در رده وزیران نیست ،هر چند
فرد نه در «رده» بلکه باید در «حد» یا خود وزیر
باشد که مشمول این قانون شود .این قانون قب ً
ال
تفسیری داشت که در اصالحیه جدید جلوی
این تفسیر گرفته شده است .عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :در
حال حاضر برای روشن شدن موضوع ،شورای
ش��هر تهران و شهرداری استفس��اریهای برای
ارسال به مجلس آماده کردهاند تا تصمیمگیری
نهایی در این باره بر عهده مجلس باشد که به
نظر شخص بنده این قانون شهرداری تهران را
نیز شامل میشود و نظر مجلس هم در همین
راستا خواهد بود.

کاهش دما در نوار شمالی کشور

در برخی نقاط اس��تانهای سمنان ،تهران،
قزوین و

البرز ،قم ،مرکزی ،ش��مال اصفه��ان،
زنجان ،وزش باد ش��دید و احتمال گردوخاک
پیشبینی میشود .به گزارش میزان ،براساس
اعالم سازمان هواشناسی برای سواحل دریای
خ��زر ،اردبی��ل و دامنههای الب��رز ،بخشهای
ش��مالی آذربایجانش��رقی و آذربایجانغربی
بتدریج خراسانشمالی و شمال خراسانرضوی
ابرناک��ی ،بارش باران گاهی رعد و برق ،کاهش
دم��ا و وزش باد پیشبینی میش��ود و در این
مدت دریای خزر م��واج خواهد بود.همچنین
ش��دت بارشها برای گیالن ،غرب مازندران و
گلستان پیشبینی میشود ،همچنین از لحاظ
دمایی طی  2روز آینده در نوار ش��مالی کشور
دمای ه��وا بهطور محسوس��ی کاهش خواهد
یاف��ت .در  2روز آینده برای اس��تانهای واقع
در ش��مال شرق و شرق کش��ور بویژه منطقه
زابل وزش باد ش��دید ،در برخی س��اعات باد و
گردوخاک پیشبینی میشود.

کوتاه وگویا

عماد احمدوند ،مدیر کارگروه ترویج س��تاد
نان��و ،جایگاه فعلی ایران در حوزه فناورینانو را
ماحصل یک تالش  16س��اله دانست که افراد
زیادی از بخش دانشآموزی تا دانشگاهی در آن
مشارکت و همدلی داشتند؛ آشنایی و شناخت
مردم از فناورینانو مرهون تالشهای رسانهها
بوده بهط��وری که معرفی این فناوری در ایران
بهتر از دیگر کشورهای جهان است.
غالمحس��ن ش��قاقی ،معاون منابع انس��انی
ش��هرداری منطق��ه  2تهران اظهار داش��ت :با
تغییر نگرش ش��هرداری تهران ب��ه کارکنان و
رویکرد نوین حوزه منابع انسانی و توجه ویژه به
سرمایههای اجتماعی سازمان ،مدل تعالی منابع
انسانی از جایگاه ویژهای برخوردار شده است که
در این راس��تا عالوه بر تعیین معیارهای تعالی
منابع انسانی این معیارها به عنوان اصول تعالی
منابع انسانی منظور شده است.
آیی��ن افتتاح ویژهبرنام��ه «مثل یک قصه»،
بررسی  ۵۰سال آفرینش هنری خسرو سینایی،
فیلمنامهنویس و کارگردان مطرح کش��ورمان،
ساعت  ۱۷روز جمعه  ۲شهریور در باغموزه هنر
ایرانی برگزار میشود.
فرنوش نوبخت ،مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
متروی ته��ران و حومه درباره نبود تهویه و فن
در برخی ایس��تگاههای خط  3مترو ،گفت :در
سنوات گذش��ته برخی ایس��تگاههای خط 3
بدون هواساز به بهرهبرداری رسیدند اما در حال
پیگیری هستیم با نصب هواساز مشکل این خط
را برطرف کنیم.
حس��ین هوش��یار ،مدیر باغموزه قصر گفت:
مراسم اهتزاز پرچم حرم حضرت امام حسین(ع)
در روز دوش��نبه  29مردادماه (امروز) از ساعت
 18در آستانه روز عرفه با حضور اقشار گوناگون
مردم در مسجد باغموزه قصر برگزار میشود.
سیدعلی مفاخریان ،شهردار منطقه  9تهران
گفت« :فلسفه شکلگیری هر کانون ،تشکل و
انجمنی وجود هدفی مشترک است و تشکلها
فرصت��ی را فراهم میکنند تا به نقصهایی که
نهادهای عمومی جامعه نتوانستهاند نسبت به
آنها پاسخگو باش��ند بهصورت تخصصیتری
پرداخته شود».

